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چکیده
لورن  ،Cیک سیستم مکان یابی بر اساس  TDOAاست .در گیرنده این سیستم ،برای آشکار سازی پالس های لورن ،Cاز سومین
نقطه عبور از صفر استاندارد استفاده می شود .در عمل به دلیل وجود نویز و تداخل ،محاسبه مکان این نقطه با خطا همراه است.
یکی از پارامترهای مهم و اثر گذار در تشخیص سومین نقطه عبور از صفر استاندارد در پالس لورن  ،Cمقدار تخمین زده شده
برای  ECDاست .یکی از روش های موجود در تخمین  ،ECDروش پالس انتقالی  USCGاست که بر اساس کوچکترین
مربعات خطای بین سیگنال دریافتی و سیگنال ایده آل طراحی شده است .عیب این الگوریتم این است که تخمین  ECDدر
نهایت با استفاده از یک روش عددی به دست می آید که بسیار زمان بر است .در مقاله حاضر ،دو تکنیک برای بهبود روش
پالس انتقالی  USCGپیشنهاد شده است .در روش اول اندازه گیری  ECDبه صورت تجربی به دست می آید .روش دوم ،روش
گرادیان نزولی است که به صورت هوشمندانه میزان پرش ،در هر مرحله را محاسبه می کند .نتایج نشان می دهد که علی رغم
این که روش تجربی دارای دقت کافی می باشد ،اما به زمان زیادی برای انجام محاسبات نیاز دارد ،در حالی که روش گرادیان
نزولی ،عالوه بر کاهش پیچیدگی محاسباتی ،دقت بسیار خوبی در تخمین  ECDدارد.

کلیدواژه
مکان یابی ،تخمین ،گرادیان.ECD ،

مقدمه
لورن  ،Cیکی از سیستمهای ناوبری است که برای موقعیت یابی
زمین پایه ،مورد استفاده قرار می گیرد .این سیستم ،شامل سه یا
چهار ایستگاه است که اطالعات مربوط به سمت و جهت حرکت و
اطالعات مربوط به فاصله و موقعیت ناوبر را معین می کند.
ایستگاهها در فاصله بیشتر از  1111کیلومتری از همدیگر قرار
دارند .این سیستمها ،بر اساس اختالف زمانی ) )TDOA1که بین
یک پالس ایستگاه اصلی و پالسهای ایستگاه ثانویه وجود دارد ،کار
میکند .در این گونه سیستمها ،تعیین دقیق زمان ورود سیگنال
تاثیر زیادی در دقت تعیین موقعیت گیرنده دارد .پردازش
سیگنالهای لورن  Cدر محیطهای نویزی ،در تعیین دقیق
موقعیت بسیار تاثیر گذار است .پالسهای لورن  Cهمگی در
فرکانس حامل  111کیلو هرتز طراحی شده اند [.]1
1 Time Delay Of Arrival

 ،ECD3پارامتری است که در ساختار شکل پالس لورن  Cمورد
استفاده قرار می گیرد .این پارامتر مساوی با تفاوت بین انحنای
نقطه لبه باال رونده پالس و ششمین نقطه عبور از صفر پالس لورن
است (شکل ( .))1در واقع  ،ECDیک رابطه زمانی (بر حسب میکرو
ثانیه) بین موقعیت پوش پالس نسبت به موقعیت نقطه عبور از
صفر است [ .]2تخمین دقیق این پارامتر ،یکی از چالش های مهم
در فرستنده و در گیرنده محسوب می شود .تاکنون روش های
مختلفی از جمله روش ]3[ HCPR3و روش پالس انتقال USCG4
[ ،]4برای تخمین  ECDمورد استفاده قرار گرفته اند .روش
 HCPRبر اساس نسبت قله های ابتدای پالس (نسبت قله ها در
سومین نقطه عبور از صفر استاندارد) عمل می کند .این قله ها،
عمدتا به دلیل وجود تداخل و نویز تضعیف می شوند [ ]6[ ،]5و به
2 Envelope to Cycle Difference
3 Half Cycle Peak Ratio
4 United States Coast Guard
فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  7شمـاره  3پاییز 1395
Electronics Industries Quarterly Vol.7 No. 3 Autumn 2016

57

تخمین  ECDدر سیگنال لورن  Cبا استفاده از روش گرادیان نزولی براساس کوچکترین مربعات خطا

همین علت تخمین با استفاده از این روش با خطا همراه است.
روش پالس انتقالی  USCGبر اساس کمینه شدن مربعات خطا
طراحی شده است .این روش نسبت به روش  HCPRدقت بیشتری
دارد .اما عیب این روش این است که محاسبات باالیی داشته و
بایستی با بکارگیری روش های عددی به جواب مورد نظر دست
یافت.
در این مقاله دو روش برای کاهش محاسبات روش پالس انتقالی
 USCGطراحی و پیشنهاد شده است :در روش اول به دست آوردن
مینیمم تابع مربعات خطا با استفاده از یک روش تجربی به دست
می آید .این روش می تواند در کاهش محاسبات زمانی موثر باشد.
روش دوم که بر اساس الگوریتم گرادیان نزولی طراحی شده است،
از لحاظ سرعت محاسبات مناسب تر است .این روش ،به صورت
تکرار شونده انجام می شود و نیازمند یک مقدار اولیه می باشد و
میزان پرش در هر مرحله به صورت هوشمندانه محاسبه می شود.
ساختار مقاله به این صورت است که در بخش دوم ،ضمن توصیف
ساختار پالس لورن  ،Cتعریف جامع تری برای  ECDبیان می شود.
در بخش سوم روش های متداول محاسبه  ،ECDمانند روش
 HCPRو روش پالس انتقالی  USCGبررسی می شود و در ادامه
در روش پالس انتقالی  ،USCGروش تجربی و روش گرادیان نزولی
طراحی و پیشنهاد می شود و در پایان بخش سوم مقایسه ای از
روش های موجود ارائه می گردد.
 ECDدر پالس لورن C
سیگنال لورن  Cاز هشت یا نه پالس متوالی با فرکانس 111kHz
تشکیل می شود .دامنه جریانی هر یک از پالس های ارسالی در
آنتن فرستنده با استفاده از رابطه ( )1بیان می گردد [:]2
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در رابطه ( A ،)1ثابتی برای نرمالیزه کردن دامنه جریان آنتن و بر
حسب آمپر است ،t .زمان بر حسب میکرو ثانیه است τ .اختالف
سیکل نسبت به پوش است که  ECDنام دارد و بر حسب میکرو
ثانیه است φ .پارامتر کد فاز بر حسب رادیان است که برای کد فاز
مثبت برابر صفر و برای کد فاز منفی برابر  πدر نظر گرفته می
شود.
در شکل ( ،)1یک پالس لورن استاندارد به ازای  τ =0نشان داده
شده است .طول پالس لورن  311 ،Cمیکرو ثانیه است که سومین
نقطه عبور از صفر افزایشی آن را به عنوان سومین نقطه عبور از
صفر استاندارد در نظر می گیرند .به ازای  ،τ =0این نقطه ،در
فاصله  31میکرو ثانیه ای نسبت به نقطه شروع پالس قرار می
گیرد .این نقطه ،به عنوان یک نقطه مرجع برای محاسبه اختالف

58

زمانی ها در سیستم موقعیت یاب لورن مورد استفاده قرار می
گیرد .دلیل استفاده از سومین سیکل از پالس دریافتی این است
که اوال ،سیکل اول ممکن به دلیل وجود نویز ضعیف تر از آنی
باشد که اندازه گیری شود ،ثانیا ،این قسمت از سیگنال قبل از
تداخالت امواج آسمانی می رسد.

شکل  .1پالس استاندارد مورد استفاده در سیگنال لورن  Cبه ازای ECD = 0

مقدار  ECDدر فرستنده ،مقدار محلی یا مقدار  ECDانتقالی
نامیده می شود که می تواند مقداری بین  +2,5تا  -2,5میکرو
ثانیه داشته باشد و چون فاصله بین دو نقطه عبور از صفر در پالس
لورن ایده آل  5میکرو ثانیه است ECD ،بیشتر از  ±5میکرو ثانیه
باعث خطای نیم سیکل می شود ECD .مثبت ،باعث می شود که
پوش در محور زمان به سمت راست شیفت پیدا کند ECD .منفی،
پوش را به سمت چپ شیفت می دهد (شکل ( ECD .))2صفر در
شرایطی است که پوش در نقطه  31µsپالس لورن  ،Cدر سومین
نقطه عبور از صفر استاندارد قرار گرفته باشد .اگر مقدار ECD
دریافتی با مقدار  ECDانتقالی آن متفاوت باشد ،در این صورت
تعیین مکان سومین نقطه عبور از صفر استاندارد با خطا همراه می
شود و در نهایت محاسبه اختالف زمانی ها را در سیستم لورن،
دچار مشکل می کند.

شکل  .2مقایسه پوش پالس لورن  Cبه ازای  ECD = 2.5 ،ECD = 0و
 ECD = -2.5میکرو ثانیه

سمیه نفر

 ECDسیگنال دریافتی بستگی به فاصله بین فرستنده لورن  Cو
گیرنده آن دارد .چرا که سرعت انتشار به مشخصه های مسیر
بستگی دارد .در مسیر باالی دریا ،سرعت انتشار مشخص است .اما
در مسیرهای خشکی سرعت انتشار متفاوت است [ .]7همچنین
سرعت انتشار امواج به صورت خیلی جزئی با تغییر فرکانس ،تغییر
می کند .در نتیجه سرعت حرکت حامل(سرعت فاز) ،متفاوت با
سرعت حرکت پوش است .این مطلب ،موجب ایجاد تغییرات در
 ECDمی شود .اگر ضریب انتشار زمین ضعیف باشد ،باعث می
شود که  ECDبه شدت افت کند و اگر این افت بیشتر از  5میکرو
ثانیه باشد ،باعث خطای نیم سیکل در گیرنده می شود .دامنه نیز
با تغییر فرکانس ،تغییر می کند .بنابراین پالس خراب می شود و
این بر روی  ECDنیز اثر گذار است [ .]8[ ,]3برای غلبه بر این
مشکالت مقدار  ECDدر گیرنده بایستی تخمین زده شود.

)2.5( A  1
A 1

()4

ˆ  30s 

به طوری که مقدار  Aبرابر است با:
()5

5
)
65

(A  ( h30 ) exp

باید توجه داشت که مطابق رابطه ( ،)3چنانچه تخمین  HCPRتوام
با خطا باشد ،در این صورت مقدار  ECDتخمین زده شده ،مطابق
شکل ( )3دارای خطا خواهد بود.

روش های محاسبه ECD
روش  HCPRو روش پالس انتقالی ،USCGدو روش متداول برای
محاسبه  ECDمی باشند .روش اول مبتنی بر محاسبه نسبت قله
های نیم سیکل است و روش دوم بر اساس کمینه شدن مربعات
خطای پالس دریافتی نسبت به پالس ایده آل ،طراحی شده است.
شکل  .3تغییرات  HCPRبر حسب  ECDدر نقطه 31 µs

روش HCPR

نسبت قله های نیم سیکل در نقاط گذر از دامنه منفری بره دامنره
مثبت ،در پالس لورن  Cاستاندارد ( )ECD=0تعریف شده در رابطه
( )1به صورت زیر می باشد [:]9
()2

)i(t  2.5
; k  1,2,3,...
)i(t  2.5

HCPR : h(t  kT ) 

به طوری که  T = 10 µsدوره تناوب مروج حامرل اسرت .در عمرل
مقدار  ECDپالس لورن دریافتی ،مقدار نامشخص می باشد .بر این
اساس مقدار  HCPRدر رابطه ( )2را می توان به کمک رابطره ()1
بصورت زیر نوشت:

ضعف این روش این است که نسبت های قله های نیم سیکل (و به
طبع آن مقدار محاسبه شده  )HCPRبه نویز کانرال حسراس مری
باشد ،که این مطلب خطای تخمین  ECDرا بسیار زیاد مری کنرد.
شکل ( )4تغییرات  HCPRرا به ازای SNRهای dB, 11dB ،5 dB
 21و  31 dBنشان می دهد .مطرابق ایرن شرکل اسرتفاده از روش
 HCPRدر محیط های نویزی تقریبا امکان پذیر نیست .بررای ایرن
منظور می توان از روش  USCGاستفاده نمود.

2
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 t  2.5  ˆ 
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ˆ
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به طوری که ˆ بر حسرب ( ECD ،)µsپرالس لرورن  Cاسرت کره
بایستی تخمین زده شود .برای این منظور معمروال از نقطره 30 µs

=  tبرای تخمین ˆ استفاده می شرود (بره ازای  .)k = 3حرال برا
دریافرت یرک پرالس لرورن ،مقردار ) h30 = h(t = 3T = 30 µsرا
محاسبه می کنیم .سپس با استفاده از رابطه ( )3مری تروان مقردار
 ECDرا بصورت زیر تخمین زد:

شکل  .4تغییرات  HCPRدر SNRهای  5 dBتا  30 dBو در حالت بدون نویز
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روش پالس انتقالی USCG

این روش را  ،Freeseبرای اندازه گیری  ECDدر مکان آنتن
فرستنده پیشنهاد داده است [ .]4این روش در گیرنده نیز می
تواند مورد استفاده قرار بگیرد .این روش بر اساس بهترین اندازه
گیری در حداقل مربعات خطای پالس دریافتی نسبت به پالس ایده
آل تعریف شده است.
با فرض این که سیگنال دریافتی ) s(tو سیگنال ایده آل ) i(tباشد،
با نمونه برداری به فواصل زمانی  Tاز این سیگنال ها داریم:
() 6

sn  s(t ) t nT  s(t ) (t  nT ), n  1,2,...

( . )7

in  i(t ) t nT  i(t ) (t  nT ), n  1,2,...

که در آن  ،δتابع دلتای دیراک می باشد .فرمول پالس لرورن ایرده
آل تعریف شده در رابطه ( )1را می توان به صورت زیر بیان نمود.

) in  Af n (

()8
به عبارت دیگر در سیگنال لورن دریافتی دو پرارامتر مجهرول  Aو
 داریم که باید تخمین زده شوند .یک روش برای ایرن تخمرین،
مبتنی بر حداقل مربعات خطا است .در این صورت ،مربعات خطای
سیگنال دریافتی نسبت به سیگنال ایده آل به صورت زیر محاسربه
می شود:
()9

N

   ( J n ) 2 ; J n  sn  in , n  1,2,...
n1

به منظور محاسبه حداقل مربعات خطا داریم:
()11

 N
 f ( ) 
  sn  Af n ( ) n   0  
 
 n1


()11

 N
  sn  Af n ( ) f n ( )  0 A A
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()12
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برای به دست آوردن مقدار  ، باید معادله  A  Aحل شود ،به

عبارت دیگر ،نقطه تالقی دو منحنی  A  Aمقدار  ECDرا می

دهد .یکی از روش های حل این معادله استفاده از روش های
عددی می باشد که زمان بر است .برای حل این مشکل ،در ادامه،
دو روش تجربی مبتنی بر اندازه گیری و روش گرادیان نزولی
پیشنهاد شده است.
روش های پیشنهادی
برای سرعت بخشیدن در محاسبات روش پالس انتقالی ،USCG
یک روش تجربی پیشنهاد شده و در کنار این روش ،روش گرادیان
نزولی برای انجام محاسبات به صورت تکرار شونده و هوشمند،
پیشنهاد شده است.
رهیافت تجربی برای اندازه گیری  ECDدر روش پالس

انتقالی USCG


همان طوری که گفته شد ،نقطه تالقی دو منحنی A  A

مقدار  ECDرا می دهد .برای تالقی دو منحنی دو رابطه ( )12و
( )13را مساوی هم قرار می دهیم .در این صورت داریم:

()16

A

n

()13

با حل رابطه ( )11و ( )11داریم:
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و یا به طور معادل داریم:

()17


) f n (
)  f n (ˆ)   sn f n (
1

) f n (
2
)  sn ˆ  f n (

نتایج تجربی نشان می دهد که نقطه تالقی دو منحنی در نقطه ای
نزدیک به نقطه بحرانی (اکسترمم) رابطه ( )13قرار دارد .بنابراین
با مشتق گیری از معادله ( )13داریم:
()18

) f n (
) f (
*  f n2 ( )  2 *  sn f n ( ) f n ( ) n

  1
2
2
)  f n (





n

s

که جواب آن برابر است با:

()19

) f n (
 sn f n ( ) 1


) f n (
2
 sn ˆ  f n ( ) 2
) (

n

f

به منظور بررسی دقت روش تجربی پیشنهادی ،مشاهده می شود
که معادله ( )17با معادله ( )19مساوی نیست .اما نتایج تجربی
نشان می دهد که اگر  311 µsاول پالس را در نظر بگیریم ،نقطه
بحرانی در معادله ( ،)13بسیار نزدیک به تالقی دو منحنی می
باشد .لذا با تقریب قابل قبولی می توان گفت که نقطه بحرانی در
معادله ( )13همان مقدار تقریبی  ECDاست .به این ترتیب با

) ،حل مساله از
حذف نمودار به دست آمده از رابطه (()12

حالت دو بعدی ،به حالت یک بعدی (محاسبه تنها  ) کاهش
A

می یابد.
نکته قابل توجه در استفاده از این روش این است که بایستی از
همه بازه زمانی یک پالس لورن (از صفر تا  311میکرو ثانیه)
استفاده نمود و اگر از بازه های کمتری از پالس استفاده شود،
جواب نادرستی به دست می آید.



شکل ( ،)4محل تالقی دو منحنی  Aو  Aرا هنگامی که از بازه
 311 µsاول پالس استفاده شده است را نشان می دهد .در این
شکل ECD ،سیگنال ارسالی برابر  1.5است .در این شکل مشاهده
می شود که نقطه اکسترمم منحنی معادله ( )13بسیار نزدیک به
محل تالقی دو منحنی ( )12و ( )13است .بنابراین به عنوان یک
روش تجربی ،می توان بجای حل معادله ( ،)16از روش بسیار ساده
تر اکسترمم گیری از رابطه ( )13استفاده نمود.

شکل  .5نقطه تالقی دو منحنی A



و  Aبرای

ECD = 1.5 µs

روش گرادیان نزولی

روش گرادیان نزولی یک روش کارآمد اما تکرار شونده است که
برای شروع به کار به یک مقدار اولیه نیازمند است .این روش
همگرایی خوبی در رسیدن به جواب مطلوب داشته و دارای دقت
مناسبی نیز است .در این روش بر خالف روش تجربی ،که در
بخش قبلی توضیح داده شد ،پنجره محاسبات را می توان کوچکتر
از  311میکرو ثانیه انتخاب نمود .انتخاب اندازه پنجره محاسبات
بستگی به دقت و سرعت محاسبات مورد نظر دارد ،به طوری که با
افزایش پنجره محاسباتی ،دقت محاسباتی افزایش یافته ،اما به
زمان بیشتری برای همگرایی نیاز دارد .این ویژگی به خصوص در
سیگنال به نویزهای پایین نمود بیشتری دارد.
روش گرادیانی ،همانند روش قبلی ،بر اساس کمینه نمودن تابع
مربع خطا بر اساس رابطه ( )9تعریف می شود .به طوری که در
اینجا  Nطول یک پالس لورن یا طول یک پنجره محاسباتی از
ابتدای پالس لورن است که می تواند کمتر از  311میکروثانیه
باشد .به منظور دستیابی به جواب با روش حداقل مربعات خطا باید
از رابطه ( )9مشتق گرفته شود [ .]11با فرض این که مقدار اولیه
نقطه   0است ،مقدار گرادیان تابع در این نقطه برابر است با:
()21

()21

 N 1 J


 2  ( n ) J n 
  0
 n1 
 0
 N 1 J


 2  ( n ) J n 
A A0
 n1 A
 A0

g1 

g2 


با توجه به شکل (( )5نمودار  ،) Aمشاهده می شود که تغییرات
دامنه با تغییر  τتقریبا ثابت بوده و بنابراین با توجه به رابطه (،)11
تغییرات تابع  نسبت به پارامتر  ،Aتقریبا ثابت می شود ،در
نتیجه کافی است تا گرادیان این تابع نسبت به متغیر  τبررسی
گردد .این کار به نوبه خود سبب کاهش میزان محاسبات و نیز
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تعداد تکرارها می گردد که در صورت وجود نویز ،کاهش تعداد
تکرارها ،با این ساده سازی چشمگیر است ،به طوری که تعداد
تکرارهادر حدود  1111برابر کاهش می یابد .بنابراین با شروع از
نقطه  ،  0نقطه جدید   1به صورت زیر محاسبه می شود:

به طور خالصه روش گرادیانی پیشنهادی را می توان بصورت زیر
درنظر گرفت:
 .1نقطه

0

را به عنوان حدس اولیه در نظر گرفته و

ازای  n = 1, 2, , …, N-1محاسبه کنید ( ) .) J n   A f n (


 1   0  g; g  g1

()22

به طوری که  λمیزان پرش برای هر مرحله است .انتخاب این مقدار
یکی از پارامترهای مهم روش های گرادیانی می باشد ،به طوری
که دقت و سرعت همگرایی الگوریتم تا اندازه زیادی وابسته به این
پارامتر است .انتخاب مقدار مناسب برای  می تواند به گونه ای

باشد که )   ( 1کمترین مقدار را داشته باشد [ .]9یعنی:

}) min 1  ( 1 )  min  { ( 0  g
()23

N 1

}  min  { [ J n ( 0  g )]2
n 1

در این حالت فرض می شود که مقدار   0و  gدر تابع )   ( 1ثابت
هستند و مقدار مناسب برای  مجهول است .یافتن مقدار مناسب

J n


را به



 .2گرادیان  gرا در نقطه   0با استفاده از رابطه ( )21به دست
بیاورید.

 .3مقدار  را با اتفاده از رابطه ( )25محاسبه کنید.

 .4مقدار جدید   1را با استفاده از رابطه ( )22به دست بیاورید.
 .5اگر  از مقدار آستانه انتخابی کوچکتر شد و تعداد تکرارها از

یک مقدار پیش فرض بیشتر بود ،پایان و اگر نه  1 ،به عنوان
حدس اولیه در نظر گرفته و مراحل  2تا  5را تکرار کنید.
نتایج و شبیه سازی
نتایج شبیه سازی شده میانگین مربعرات خطرا در تخمرین ،ECD
برای  SNRهای مختلف کانال  ،AWGNدر شرکل ( )6نشران داده
شده است .تعداد تکرارها در این شکل  3مری باشرد .مقردار ECD
پالس اصلی  1میکرو ثانیه می باشد.

 بر اساس رابطه غیر خطی ( )23مشکل می باشد .برای این

منظور تابع )   ( 1در نقطه   0بسط داده می شود (بسط سری
تیلور) [ .]11برای سادگی حل مساله ،از توان های باال صرف نظر
نموده و فقط ضرایب مرتبه صفر و یک در بسط تیلور را انتخاب می

کنیم .در این صورت مقدار تقریبی برای تابع )   ( 1به صورت
زیر به دست می آید:

0

J n 
 N 1 J

)   2  ( g n ) 2  
 
  
 n1

 N 1

N 1

 n1

 n1

 ( 1 )   J n2  2  J n ( g

()24
به منظور یافتن حداقل مقدار ،مشتق تابع  بر حسب  را
مساوی صفر قرار دهیم ،در این صورت داریم:

J 
 N 1
Jn (g n ) 






 0     nN11
J



n 2 
(g
)

 

n 1
0

()25



با محاسبه  ، مقدار جدید   1نیز به دست می آید .روش باال به
صورت تکرار شونده اجرا می شود تا جایی که مقدار تابع  از یک
مقدار آستانه مشخصی کوچکتر شود ،یعنی مقدار   ≈ 0قابل
قبول باشد.

62

شکل  .6میانگین مربعات خطا در تخمین  ECDبرای SNRهای مختلف با
استفاده از روش گرادیان نزولی برای تعداد تکرار 3

در این روش طول پنجره محاسباتی را می توان کوچکتر در نظر
گرفت و به این ترتیب حجم محاسبات را کمتر نمود .شکل (،)7
مقدار میانگین مربعات خطا برای طول پنجره گذاری مختلف برای
SNRهای  21 dB, 11dBو  31 dBرا نشان می دهد.

سمیه نفر

شکل  .7میانگین مربعات خطا تخمین  ECDبرای  SNRهای مختلف با طول
پنجره گذاری متفاوت

1
2
3
4

= Iteration
= Iteration
= Iteration
= Iteration

1

Gradient:
Gradient:
Gradient:
Gradient:

0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965

MSE of ECD Estimation

شکل ( ،)8میانگین مربعات خطا ،برای تعداد تکرارهای مختلف را،
بر حسب  SNRنشان می دهد .همان طوری که در این شکل
مشاهده می شود ،افزایش تعداد تکرارها تاثیر چندانی در دقت
تخمین ندارد .بنابراین پیشنهاد می شود که تعداد تکرارها ،بسته به
شرایط نویز ،به صورت تجربی تعیین شود تا کمترین خطا به دست
آید.

روش  HCPRمخصوص تشخیص سومین نقطه عبرور از صرفر [،]9
[.]13
شکل ( )9نشان می دهد که انتخاب مقدار اولیه در زمانی که تعداد
تکرارها کم است ،بر روی میزان خطا مروثر اسرت .امرا زمرانی کره
تعداد تکراره ها بیشتر می شود ،مقدار این تاثیر کم تر است( .ایرن
شکل برای  SNR = 11 dBرسرم شرده اسرت و همچنرین مقردار
 ECDپالس اصلی صفر می باشد).
در این الگروریتم میرزان پررش در هرر مرحلره بره صرورت وفقری،
محاسبه می شود و میزان پرش در هر مرحله عردد نسربتا بزرگری
است .به همین دلیل در تکرارهای پایین ،برا نزدیرک شردن مقردار
اولیه به جواب مورد نظر از میزان خطا کاسته نمی شود.
وابستگی کم این الگوریتم به انتخاب تعداد تکرارها و انتخاب مقدار
اولیه برای  ،ECDاز جمله نقاط قوت این الگروریتم محسروب مری
شود.

0.96
0.955
2.5

2

1.5

1

-0.5
0
0.5
Initial Values

-1

-1.5

-2

0.95
-2.5

 SNRشکل  .9تاثیر انتخاب مقدار اولیه بر روی میانگین مربعات خطای تخمین
پالس ارسالی برای  ECD = 0و = 10 dB

شکل  .8میانگین مربعات خطا تخمین  ECDبرای  SNRهای مختلف با تعداد
تکرارهای متفاوت

مقدار اولیه بررای  ECDتخمینری ،بایسرتی در برازه  -2.5ترا
انتخاب شود .چون همان طوری که قبال بره آن اشراره شردECD ،
بیشتر از این مقدار اساسا باعث خطای نیم سیکل می شود و قابرل
محاسبه برا اسرتفاده از روش هرای تخمرین  ECDنیسرت و بررای
محاسبه این خطا بایستی به دنبال راه حل های دیگری بره غیرر از
تخمین  ECDنمود .مثال روش هایی کره بررای تشرخیص سرومین
نقطه عبور از صفر وجود دارد ،از جمله روش همبستگی [ ]12و یرا
+2.5

شررکل ( ،)11روش گرادیرران نزول ری ،روش تجربری پررالس انتقررالی
 USCGو روش  HCPRرا در تخمرررین  ،ECDبررررای  SNRهرررای
مختلف با یکدیگر مقایسه می کند .در این شکل  ECDپالس اصلی
 1است و مدل کانال  AWGNدر نظرر گرفتره شرده اسرت .همران
طوری که در این شکل مالحظه می کنید ،در محیط های نرویزی،
دقت تخمین در روش  HCPRخوب نیست .روش گرادیان نزولی و
روش تجربی پالس انتقالی  ،USCGتقریبا جواب یکسانی دارند ،اما
در  SNRهای خیلری پرایین روش تجربری پرالس انتقرالی USCG
اندکی بهتر است و این بدان علت است که در ایرن روش تغییررات
دامنه نیز در طراحی در نظر گرفته شده است ،اما در روش گرادیان
نزولی برای کاهش محاسبات از این تغییرات صرف نظر شده است،
به این علت که تاثیر بسیار ناچیزی در دقرت تخمرین دارد .حسرن
روش گرادیان نزولی در این است که می توان پنجره محاسربات را
کوچکتر نمود و سرعت محاسبات را افزایش داد ،به طوری که اگرر
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طول پنجره از حدود  51µsکمتر نباشد ،تاثیر چندانی بر میرانگین
مربعات خطا نخواهد داشرت ،امرا در روش تجربری پرالس انتقرالی،
بایسررتی کررل پنجررره  311 µsرا در نظررر گرفررت .در جرردول (،)1
مقایسه ای از مقادیر کمی روش های مختلف ،بر اسراس میرانگین
مربعات خطا آورده شده است.
به لحاظ حجم محاسرباتی ،روش  HCPRبسریار کمترر از دو روش
گرادیانی و روش پالس انتقالی  USCGاست ،اما میزان خطا در این
روش بسیار بزرگ است .حجم محاسرباتی در دو روش گرادیرانی و
روش پالس انتقالی  ،USCGبه تعداد نمونه های پالس ،و نیز تعداد
تکرار ها وابسته است .در روش گرادیانی تعداد تکرارها و همچنرین
تعداد نمونه های پالس بسیار کمتر از روش پرالس انتقرالی USCG
است( .تعداد تکرار مثال  3و تعداد نمونه های پالس مثال  65میکرو
ثانیرره اول پررالس) .در روش پررالس انتقررالی  USCGاز کررل 311
میکروثانیه پالس استفاده می شود و لذا حجم محاسربات در روش
گرادیانی کمتر از روش پالس انتقالی  USCGاست.

30
Gradient
USCG
HCPR

25

15

10

MSE of ECD estimation

20

نتیجهگیری
در تکنیک هایی نظیر  HCPRکه بر اساس مطابقت دادن معادله
پالسهای دریافتی طراحی شدهاند و همچنین به علت به کارگیری
قلههای ابتدایی پالس که ممکن است به شدت تضعیف شده
باشند ،تخمین  ECDبسیار مشکل است .لذا تکنیک روش پالس
انتقالی  USCGپیشنهاد شده است .با وجود سادگی این روش ،به
منظور رسیدن به جواب مطلوب به حجم محاسباتی زیادی نیاز
دارد .برای کاهش حجم محاسبات این روش ،روش تجربی پالس
انتقالی  USCGو روش گرادیان نزولی پیشنهاد شده است که
عملکرد بهتری دارند .در هر دو روش پیشنهادی ،بجای استفاده از
دو رابطه برای رسیدن به جواب ،از یک رابطه استفاده می شود و
حل مساله از حالت دو بعدی به حالت یک بعدی کاهش می یابد و
به تبع آن حجم محاسبات کاهش پیدا می کند .در این دو روش،
میزان خطای  ،MSEدر SNRهای عملی (زیر  ،)31dBحدود 41
درصد نسبت به روش  HCPRبهبود دارد .در روش گرادیان نزولی،
دقت تخمین به صورت جزئی ،از روش تجربی پالس انتقالی
 USCGکمتر است ،اما در عوض حجم محاسبات با استفاده از
روش گرادیانی نسبت به حجم محاسبات الزم برای به دست آوردن
اکسترمم مقادیر ،در روش تجربی پالس انتقالی  USCGکمتر می
باشد .حسن دیگر استفاده از روش گرادیان نزولی در این است که
می توان پنجره محاسبات را کمتر از  311میکرو ثانیه در نظر
گرفت و به صورت مضاعفی بار محاسباتی را کاهش داد.
مرجعها
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شکل  .11مقایسه روش های مختلف تخمین  ECDبر حسب میانگین مربعات
خطا برای  SNRهای مختلف
جدول  .1مقایسه کمی روش های مختلف تخمین  ،ECDبر حسب میانگین
مربعات خطا و برای  SNRهای مختلف
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